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 دهیچک
 و خود یهاژهیکارو رییتغ با توانست یشورو یفروپاش از پس ،ینظام مانیپ کی عنوانبه ناتو

 از یدیجد ةعرص وارد ،غرب یاقتصاد و یاسیس مسائل لیتسه کردیرو به ژهیو نگاه با

 و یشمال کیآتالنت یهمکار یشورا یریکارگهب با ،سازمان نیا. شود یتیامن -یدفاع یها تعامل

 نفوذ هدف با که ناتو عملکرد نیا. شد هیروس خلوت اتیح وارد ،صلح یبرا مشارکت طرح

 یبرا کمکم بود، شده یطراح یانرژ منابع بر تسلط یبرا ژهیوبه ،یتیامن ،یاقتصاد ،یاسیس

 یکشورها ةهم صلح، یبرا ،سازمان نیا اکنون. ددا مثبت پاسخ غرب به ،منطقه بر تسلط

 کامل طوربه دارد یسع ،راه نیا از و است درآورده ناتو مشارکت طرح چتر ریز را سابق یشورو

 یهاپروژه در مشارکت با اندتوانسته ناتو و غرب گفت توانیم. کند نفوذ کشورها نیا به

 ه،یروس یکشورها رسدیم نظربه. کنند دایپ منطقه در یمناسب یپا یجا ،یانرژ ژهیوبه یاقتصاد

 یبرا ینگران و کایآمر ةمتحد االتیا ییگراجانبهکی روند با مخالفت وجود با رانیا و نیچ

 محور حول ییهمگرا با اگرچه. بردارند یتقابل یهاگام اندنتوانسته منطقه در غرب و ناتو حضور

 تقابل یبرا یمؤثر گام ،هستند یامنطقه یقدرت دادننشان درصدد ،یشانگها یهمکار سازمان

 SWOT  مدل از استفاده با که -یبررس نیا در. است نشده مشاهده هاآن طرف از غرب با

 و شده مطالعه منطقه در ناتو یاهضعف و هادیتهد ،هافرصت ،هاقوت -است شده انجام

 مورد راهبرد ،تینهادر. است شده ارائه مناسب یلیتحل با شدهاستخراج ةچهارگان یهاراهبرد

 . است شده یابیارز زین بیرق یکشورها یبرا نظر

 
 .ناتو ،ایاوراس ةمنطق سوات، مدل خزر، یایدر حوزة ،یانرژ تیامن: هادواژهیکل
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 مقدمه

 با ییگراجانبهکی روند یریگیپ با کایآمر که افتیدر توانیم یشورو یفروپاش زا پس المللنیب نظام تیوضع به ینگاه با

 و یمحور قدرت عنوانبه را خود است توانسته یجهان تیامن عنوان اب جهان از یمناطق اشغال و ناتو یجد یهمکار

 با سازمان کی به یتیامن صرفاً سازمان کی از ناتو یهاژهیکارو رییتغ .کند مطرح المللنیب استیس مسائل در جومداخله

 یبرا مشارکت طرح عنوان با ناتو که ییهابرنامه. کند لیتسه اریبس را روند نیا است توانسته جانبههمه اهداف بیتعق

 تا شد سبب مسائل نیا. شد اجرا و یزیربرنامه ،زمان از استفاده و یاریهوش و دقت تینها با کرد، اجرا منطقه در صلح

 و منطقه در غرب و ناتو ةمداخل. زدیبرخ کایآمر و ناتو ةبرنام با یجد مخالفت به و فتدیب غرب با تقابل فکر به زین هیروس

 رینظ یمهم ناظر یاعضا جذب با ،یشانگها یهمکار سازمان حول ییهمگرا و خطر احساس ،خزر ةحوز یانرژ ةلئمس

. داشت انیب گرید یسرد جنگ ةادام را آن یحت بتوان دیشا. بود خواهد هاآن با یجد تقابل امکان از نشان ،رانیا و هند

 ریذخا وجود با. باشد ثرؤم جهان یانرژ ةندیآ در تواندیم مناسب مصرف بازار و گسترده امکانات داشتن با سازمان نیا

 بر هیتک با است درصدد پژوهش نیا. ندانداز خطربه را غرب منافع دنتوانیم رانیا و هیروس ،خزر یعیطب گاز و نفت

 شاهد دورچنداننه یاندهیآ در است ممکن که دهد نشان ناتو سازمان یاحتمال یهادیتهد و هافرصت ،هاضعف ،هاییتوانا

 سازمان محور حول ژهیوبه ،منطقه یکشورها مختلف یهاحوزه در کایآمر ةمتحد االتیا و ناتو یفرارو یجد یتقابل

 و ایاوراس ةحوز یکشورها ایآ :قرارند نیا از پژوهش یهاپرسش .است یانرژ تیامن زین تقابل نیا محور. میباش یشانگها

 ؟کندیم جادیا چالش غرب یبرا ریمس نیا در زانیم چه به یانرژ تیامن ةلئمس ؟کنند مقابله غرب و ناتو با توانندیم خزر

 ثبات یبرا تواندیم را ییهاراهبرد چه ناتو ند؟اکدام ،روستهروب آن با ناتو که ییهادیتهد و هافرصت ،هاضعف ،هاییتوانا

 اتخاذ ناتو مقابل در توانندیم را یامقابله یهاراهبرد چه ایاوراس ةحوز یکشورها ؟کند اتخاذ ایاوراس ةمنطق در غرب منافع

  ؟کنند

 

 ینظر یمبان

 در بوزان یبار .است شده نگاشته 3متقابل یوابستگ و 2ییهمگرا به ینگاه با و 1ییگرامنطقه ةینظر اساسبر پژوهش نیا

 ستا عبارت نطقهم» :است معتقد و کرده یبررس یتیامن یهایدگیچیپ دگاهید از را منطقه ،ترس و حکومت مردم، کتاب

 از کیهر یمل تیامن که است هم با کینزد ارتباط در اندازه آن تا ،هاآن یتیامن ةیاول یهاینگران که کشورها از یگروه از

 دیبا که یاصل نصرع» :است معتقد یو. (196: 1381 مجتهدزاده،) «ستین تصور قابل یگرید آن یمل تیامن از جدا ،هاآن

 .(215: 1389 بوزان،) «هاستدولت نیب یدشمن و یدوست یالگو ،شود افزوده قدرت روابط بر

 شتابان روند یاقتضابه» او، سخن به .ندارد ییگرامنطقه به یمثبت دید ،یجهان یهاقدرت وجود با زادهفیس

 به هیروس مجدد آوردنیرو و نیچ یاقتصاد شتابان رشد رغمبه که ینظر تیواقع نیا به توجه و ییسو از شدن یجهان

 لحاظبه هیروس و ش،یخو کیتکنولوژ -یارتباط یوابستگ و یتیجمع – یاسیس مشکالت لحاظ به نیچ ،یگرینظام

 یهژمون نفعبه یفعل یدستور یمراتبسلسله نظام بتوانند که ستندین یگاهیجا در ش،یخو یاقتصاد -یاسیس مشکالت

 یبوم -یفرد یالملل نیب نظام نسق و نظم رییتغ طالب یامنطقه نظام کی  زیتجه تصور لذا بزند، هم به را غرب و کایآمر

 .(15: 1389 ،زادهفیس) «ستین شیب یستیسورئال ییایرو شده یجهان

 چراکه ؛است گرفته شدت ائتالف و اتحاد و ییهمگرا متقابل، یوابستگ ،ییگرامنطقه نگاه ،یدوقطب نظام حذف با

                                                                                                                                                                              
1. Regionalism 

2. Integration  

3. Interdependency  
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 استانداردشدن ،یورافن و هاقهیسل شدنکسانی ،ییگرامنطقه موج شیافزا ،یاچندمنظومه به یدوقطب نظام از حرکت

 متقابل یوابستگ و انهیهمگرا نگاه نیا ،یدارهیسرما و یدموکراس گسترش باالخره و مهاجرت شیافزا ،یحاتیتسل ستمیس

 قیتشو را وابسته و همگرا ةمنطق کی به نگاه که ییهاهینظر ةمجموع .(75 -74: 1386 ،یعزت) است کرده شتریب را

 ،حاضر درحال. دکنیم مشخص الگو کی عنوانبه جهان در را منطقه آن و دسازیم تیتقو را یامنطقه تیامن ،کند یم

 یهادگاهید با یامنطقه قطب کی عنوانبه تواندیم و ددار را نظر مورد یفاکتورها نیشتریب ،خزر و ایاوراس ةمنطق

 .دکن تیموجود اعالم و سازد مناطق ریسا از زیمتما را خود ،ییهمگرا و متقابل یوابستگ

 

 پژوهش روش

 آمار و اطالعات نیهمچن. است شده انجام یعلم یهاهمقال و هاباکت از استفاده با و است یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش نیا

 لیتحل مدل از ،پژوهش نیا یفیتوص لیتحل در. دیآیم یپ در مطالب اثبات و انیب یبرا یانرژ یجهان یهاهسسؤم

SWOT  یفیک یفیتوص
 .دشویم استفاده 1

 .هاستآن به مربوط یهاراهبرد و هادیتهد و هافرصت ،هاضعف ،هاییتوانا ةکنندانیب  SWOTیفیتوص لیتحل مدل

 و یماف) ندامدل نیا یرونیب طیمح در ،دهایتهد و هافرصت لیتحل و یدرون طیمح در ،هاضعف و هاقوت لیتحل ،درواقع

 .(33: 1388 ،ییسقا

 

 هاافتهی و بحث

 2یشمال کیآتالنت مانیپ سازمان

 شرق بلوک با مقابله هدف با دوم یجهان جنگ از پس ،1947 سال در یغرب یاروپا یکشورها و کایآمر را سازمان نیا

 شده لیتشک دشمن تجاوز هنگامبه عضو یکشورها از تیحما هدف با و است ینظام کامالً یمانیپ ناتو .دکردن جادیا

 سطوح از را خود یهاژهیکارو ناتو ،دآمدهیپد یتیامن و یراهبرد یهایدگرگون یپ در و یشورو یفروپاش از پس .است

 نیمأت یبرا را خود فیوظا ةریدا ،خطر یهاسرچشمه دانستنچندگانه و یجهان با ناتو. داد گسترش یجهان به یامنطقه

 ،لیتشک زمان از ناتو .(104 :1389 ،شجاع و یمانیسل) داد گسترش یکیتیژئوپل مناطق ةهم در ،عضو یکشورها تیامن

 نیا امروزه کهیطورهب ؛است افتهی تکامل و تحول ،زمان مروربه ،آن ةساد نسبتاً التیتشک و است شده تردهیچیپ همواره

 ابزار عنوانبه یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس بلکه ،ینظام یهانهیزم در تنهانه یمتعدد التیتشک و نهادها شامل ،سازمان

 .(85 :1387 ،یاحد) کندیم عمل هاآن منافع حفظ منظوربه و غرب یکشورها دست در یاصل

 یبازو عنوانبه ،غرب به کمک و یجهان یهاتعامل در شرکت ضمن برآمد درصدد خود یهاژهیکارو رییتغ از پس ناتو

 نیا اگرچه. دهد نشان جهان به را خود قدرت ،عراق و افغانستان ،بالکان یهاهمناقش در شرکت و یتیامن و ینظام

 عمل غرب ینظام چتر از فراتر ناتو یهابرنامه داشت اظهار توانیم ،است محورغرب یتیامن سازمان کی ،سازمان

 قیطر از دوم ،3یشمال کیآتالنت یهمکار یشورا جادیا قیطر از اول ؛دهدیم انجام شکل سه به را کار نیا ناتو. کند یم

 با یانفراد یهمکار ةبرنام طرح ،تینهادر و( 334: 1382 ،یدیمج و یرازیش ابوالحسن) ناتو 4صلح یبرا مشارکت طرح

  .(362: 1384 ،یکاظم) ناتو

                                                                                                                                                                              
1. SWOT (Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

2. NATO (North Atlantic Treaty Organization) 

3. North Atlantic Cooperation Council 

4. PFP (Partnership For Peace) 
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 صلح یبرا مشارکت ةبرنام و ناتو

 در ناتو دفاع رانیوز اجالس در او. کرد مطرح کایآمر وقت دفاع ریوز 1نیآسپ لس بارنیاول را ناتو صلح یبرا مشارکت دةیا

 به ییاروپا یکشورها ةهم که بود شده خواسته طرح آن در. کرد عنوان آن کردنیمنزو بدون را ناتو ةتوسع ،1993 اکتبر

 زمان در ژهیو یتیوضع توانستیم برنامه نیا و بود نظر مد کشورها از کیهر یفرد تیقابل آن، در نیهمچن ؛وندندیبپ آن

 دوجانبه مانیپ نیچند ةرندیدربرگ بلکه ست؛ین چندجانبه یابرنامه ،طرح نیا .(271 :1385 ،ییکوال) باشد اعضا به تهاجم

 مد ،کی ةعالوهب ناتو یاعضا افتیره ،درواقع. دشویم منعقد تیعضو خواهان یکشورها از کیهر و ناتو انیم که است

: 1389 ،یمانیا) است ناتو کیشر بلکه ؛رودینم شمارهب لهستان کیشر ،گرجستان مانند یعضو ،مثال عنوانبه ؛است نظر

 در ژهیوبه را ینظام روابط ،یهمکار و مذاکره ،گووگفت یورا در که بود یعمل یابرنامه ،صلح یبرا مشارکت طرح .(124

 .(144: 1385 ،روشندل) دکریم بیترغ صلح ةنیزم

 یتیامن نقش گرفتن و هیروس 2کینزد خارج هاروس قول به و خلوت اطیح به غرب ورود دهندةنشان که برنامه نیا

 رفتندیپذ را طرح نیا کشور 25 ،درمجموع. شد بیتصو و مطرح کایآمر شنهادیپ به 1992 سال در ،استیاوراس و اروپا کل

 اساس .(297: 1385 ،زادهفیس) بودند سابق یشورو یهایجمهور از ای ورشو مانیپ عضو ای ،کشور سه جزبه یهمگ که

 ناتو ةتوسع مخالفان گرید و هیروس از ییزداتیحساس و ناتو گسترش ینیچنهیزم یبرا یموقت و یاسیس یطرح ،برنامه نیا

. شد توجه شرق به ناتو ةتوسع یبرا گام نیاول عنوانبه ،صلح یبرا مشارکت ةبرنام به ،مجموعدر. است منطقه در

 افتی گسترش ایاوراس ژهیوبه و اروپا شرق مناطق به یرسم ریغ و یحیتلو طوربه ناتو ةمحدود برنامه، نیا با و بیترت نیبد

 .(300 :همان)

 -دشو یدیجد یتیامن بحث وارد ،مناسب یبازساز از قبل توانستینم و بود خود ینوساز ریدرگ که -هیروس ،ابتدا در

 آن با ینوعبه برآمد درصدد ،طرح نیا با مخالفت ضمن ابتدا همان از هیروس. دهد نشان یمناسب واکنش خود از نبود قادر

 از پس دیجد یفضا در تیامن نیمأت فیوظا یفایا و شرق به ناتو گسترش موضوع که بود یدرحال نیا. ورزد مخالفت

 خواستیم غرب اما ،(18: 1388 ،ییالکو) کرد جادیا کایآمر و هیروس روابط در یدیجد چالش ،هایجمهور استقالل

 تیوضع در را هیروس تنهانه ،ناتو حرکت که است یدرحال نیا .باشد کایآمر یسرکردگ به ،آن پرچم ریز جهان تمام تیامن

 یحت و افغانستان ،رانیا یشمال یمرزها تا جنوب از و هند و نیچ یمرزها تا شرق از بلکه ،دهدیم قرار محاصره

 کیتحر ،منطقه یبرا طرح نیا بیمعا ةهم وجود با ه،جینتدر .(27: 1383 ،یشور) دسازیم مواجه خطر با را هندوستان

 اتیعمل انجام ،ینظام یروهاین بر نظارت یبرا ناتو صلح یبرا مشارکت ةبرنام ،ایاوراس ةمنطق کردنناامن و هیروس

 .(132: 1388 ،یواعظ) است شده یطراح عضو یکشورها انیم بازتر یهاارتباط و ناتو تیهدا تحت مشترک

 

 ایاوراس ةمنطق به ناتو ورود لفانمخا

 لذا است؛ هیروس یکیاستراتژ یانزوا یامعنبه ناتو گسترش» :است معتقد کنان جرج ،متحده االتیا شمندانیاند انیم از

 که کندیم فکر همچنان مسکو»: بود معتقد زین هیروس اسبق جمهور سیرئ ،نیلتسی .(32: 1383 ،یشور) «است خطرناک

 ةبرنام در یمنف ینظر همچنان مسکو و است نامطلوب و الزم ریغ ورشو مانیپ سابق یاعضا رشیپذ یبرا ناتو گسترش

 کنان جرج یهادگاهید دییأت در او. کرد خواهد بدتر شدتهب را اوضاع ناتو گسترش ،گانفیز ةدیعق به. «دارد ناتو گسترش

 و غرب که بود خواهد یاشتباه نیبدتر ،شود انجام ناتو گسترش اگر که موافقم کنان جرج نظرات با کامالً من»: دیگویم

 بزرگ اشتباه کی ،اروپا شرق به ناتو گسترش» زین گورباچف سخن به. «شوندیم مرتکب دوم یجهان جنگ از پس کایآمر
                                                                                                                                                                              
1. Les Aspin 

2. Near abroad 
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 موجب را شرق به ناتو گسترش زین هیروس اسبق ریوزنخست ،نیچرنومرد. «شود هیروس ریتحق موجب تواندیم و است

 با همواره زین نیپوت که است یدرحال نیا. داندیم شرق یحاتیتسل یهارقابت ییارویرو خطر و اروپا در بحران شیافزا

 .(229 -225: 1387 ،یانیشرب) است کرده مخالفت شرق به ناتو گسترش

 خطوط عنوانبه کشور نیا نظر از که -هیروس یمرزها به یکینزد یبرا آن مشخص ةبرنام و ناتو یهایطلبتوسعه

 در هیروس وقت ةخارج ریوز معاون گروشکو الکساندر نه،یزم نیهم در. شودیم هیروس واکنش موجب -دنامطرح قرمز

 بلکه ؛سازد خود لیم مطابق را یتیامن یالمللنیب ساختار دینبا ناتو» :داشت اظهار یمطبوعات یکنفرانس در 2006 نوامبر

 .(128: 1387 ،یاحد) «کند سازگار آن با را خود دیبا

 ،یداخل تیونالسیناس یهاگروه یفشارها وجود با ،شرق به ناتو گسترش در یجد مخالفان وجود رغمیعل هیروس البته

 به شدنلیتبد با مخالفت ضمن تا است دهکر تالش انهیگراعمل یاگونهبه بلکه ؛است نداده نشان یعمل مقاومت خود از

 ،ناتو یاعضا با مشترک یهاهدف افتنی و ارتباط یبرقرار در ،یالمللنیب و یامنطقه سطح در یمنزو ابرقدرت کی

 .(149: 1389 ،یمحمد) است یاستیس نیچن یتجل هیروس -ناتو یشورا لیتشک. باشد شگامیپ

 

 ایاوراس ةمنطق در یشانگها همکاری سازمان و ناتو تقابل امکان

 ییگراجانبهکی با مقابله لزوم .1

 مختلف مناطق در ناتو تیحما با درصددند هاآمریکایی جهان، مناطق در آمریکایی ییگراجانبهیک با مقابله تفکر براساس

 یانرژ از برداریبهره و یاقتصاد نگاه یک ،ایاوراس به نگاه امروزه اگرچه .باشند داشته فعالی نقش ،ایاوراس جمله از جهان

 یربنایز سنگ تواندمی بلکه ؛شود محسوب یاقتصاد ةتوسع ةبرنام یک تنها تواندنمی ایاوراس» :داشت اذعان دیبا است،

 یجهان نظام شدننیجانش برای و برابر در یبشر جهان یبرا یدیجد ةنیگز و باشد سیاسی جهان یبازساز یبرا یابرنامه

 ،کنند لیتحم یبشر ةخانواد به 1«یجهان نینو نظام» عنوان زیر کوشندمی آمریکایی کاراننومحافظه که یقطبتک

 .(111 :1387 ،رانگید و مجیدی) «شود محسوب

 نیا و اندشده تروابسته جنوب کشورهای ریذخا به جیتدرهب ستمیب قرن در ،شمال یکشورها نکهیا به توجه با

 اقتصاد یاصل یژگیو که -منازعه ةبالقو منبع است ممکن لهئمس نیا یافت، خواهد ادامه ویکمستیب قرن تا یوابستگ

 ةمنطق یانرژ به زیادی یوابستگ زین نیچ و هند کشورهای نکهیا به توجه با .(196: 1384 راجرز،) شود -است یجهان

 توجه با .باشد ویکمستیب قرن یجد یهارقابت و هاهمنازع کانون است ممکن منطقه نیا که گفت توانمی دارند، ایاوراس

 بشکه ونیلیم 116 به ،2005 سال در روز در بشکه ونیلیم 84 از ،نفت یتقاضا ،سال هر در یدرصد 3/1 یتقاضا رشد به

 بود خواهد نیچ و هند مانند توسعه درحال کشورهای به مربوط ،تقاضا درصد 70 از شیب که دیرس خواهد 2030 سال تا

 ایاوراس ةحوز در غرب یجد ةمنازع ةدهندنشان خود نیا .(20: 2009 س،یهر) دهدمی نشان را درصد 5/2 ةساالن رشد که

 .است یانرژ ةحوز در شرق و غرب تقابل امکان روند و

 

 یتیامن ةهمواج .2

 جهان تیجمع از نیمی از شیب داشتناریاختدر با را یشانگها همکاری سازمان تواندنمی یقدرتمند سازمان و کشور چیه

 این سران ششم نشست در و شده مشخص سازمان یراهبرد هایبرنامه و بلندمدت اهداف در طورکههمان .ردیبگ نادیده

 روابط شدنکراتیزهودم و شدنیقطبچند روند یارتقا به ،شانگهای همکاری سازمان سیسأت»: است آمده سازمان

                                                                                                                                                                              
1. New World Order 
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 خود دیدار جریان در چین وقت جمهور رئیس ،مینزِ جیانگ .(97: 1388 فر،طالبی و زادهقاضی) «شودمی منجر الملل نیب

 تسلط به پاسخی عنوانبه چندقطبی نظام براساس را المللبین روابط» که کرد توافق یلتسین با 1998 سال در روسیه از

 .(22: 1388 فیاضی،) «برگزینند آمریکا

 ،مرکزی آسیای ةمنطق در ناتو حضور. ندیافریب امنیتی یهامشکل ،مرکزی آسیای در تواندنمی آسانیبه دیگر ناتو

 استان مانند کشور این مرزهای نزدیکی در زابحران ةزمین به توجه با را چین مرزهای به غرب دسترسی امکان

 نکردنمداخله ةکنندتضمین ،مرکزی آسیای کشورهای با نزدیک روابط ایجاد .کردمی آسان کیانگسین نشین مسلمان

 .(76: 1388 شهریاری،) است چین داخلی مناطق در هاآن

 سیاست گرایش درصورت که گفت توانیم غرب با تقابل امکان و شانگهای همکاری سازمان عملکرد مورد در

 جدی ،بستبن از خروج برای (ایاوراس) غرب سمت به چین گرایش آسیا، شرق سمت به آتی هایسال در آمریکا امنیتی

 و چین اگر و شد خواهد بیشتر شرق به روسیه گرایش کند، تلقی تهدید را روسیه همچنان ،دلیلی هر به اروپا اگر. شودمی

 ،جدید المللیبین بزرگ قطب یک و کشور دو یهاتعامل افزایش ند،شو یکدیگر هایتوانمندی مکمل هاگرایش در روسیه

 برای ایمنطقه ةچندجانب نهاد ترینمنطبق عنوانبه شانگهای همکاری سازمان شرایطی، چنین در. شودمی ترمحتمل

 در موازنه ایجاد و روسیه و چین کشور دو بین یهاتعامل افزایش برای الزم نهادهای و هازمینه شرایط، آوردنفراهم

 (.6 -5: 1388 خارجه، وزارت المللبین و سیاسی مطالعات دفتر) است اهمیت حائز غرب با دو آن روابط

 

 یانرژ تیامن .3

 گسترش دنبالبه انرژی برای تقاضا افزایش نیز و نددار گاز و نفت غنی منابع که جهان از مناطقی در ناتو حضور افزایش

 ،آن انتقال و استخراج ةزمین دو در انرژی مورد در بحث تا است شده سبب چین و هند نظیر کشورهایی در شدنصنعتی

 مواجهه ،خزر ةحوز در آمریکا جهانی راهبرد ترینمهم .(248: 1389 محمدی،) گیرد قرار ناتو اعضای کار دستور در مروربه

 خود همگرایی به دنیبخشعمق و منطقه یراهبرد منابع بر تسلط درصدد نیز کشورها نیا. است چین و روسیه راهبرد با

 مورد در یمرکز یایآس منافع از مشترک یبرداربهره یبرا را یخوب یهایهمکار هاآن .(43: 2011 ک،یکورس) هستند

 یهارساختیز ،ریاخ یهاسال در. شود لیتبد نیچ یانرژ ةکنندعرضه نیتربزرگ به دارد لیتما هیروس. اندداشته یانرژ

. دکنیم کمک شانیاسیس روابط تیتقو به موضوع نیا .است ساخت دست در ،نیچ به هیروس طرف از یانرژ انتقال

 را یامنطقه یهایهمکار تواندیم و رددا یخوب روابط زین رانیا با کیژئواستراتژ قدرت کی عنوانبه نیهمچن هیروس

 .(130: 2009 راسل، و مورگان) بود خواهد سازمشکل اریبس آن یغرب متحدان و کایمرآ یبرا مسئله نیا. دهد شیافزا

 تالش -هاتیفعال ریسا پوشش در چه و ناتو پوشش در چه -ایاوراس در یراهبرد تصرف و دخل یبرا آمریکا هراندازه

 در خود ضعموا کردننزدیک برای بیشتری ویزهایدستا ،قدرت دو .گیردمی قوام بیشتر چین و روسیه اتحاد ،یقینبه کند،

 -هند و چین برای انرژی امنیت .(151: 1386 عزتی،) آورندمی دستهب اوراسیا به ایرامنطقهف قدرت یک عملکرد قبال

 از یعضب کهطوریهب ؛است بیشتر عضو کشورهای ةبقی از -هستند یشانگها یهمکار سازمان ناظر و اصلی اعضای از که

 رغمیعل نیز چین. دانندمی کشور آن انرژی نیازهای مینأت را سازمان این به الحاق در هند اصلی ةانگیز نظران،صاحب

 و ایران سوی از عرضه تنوع ،درهرحال. رسدنمی نظرهب کافی ندهیآ در آن یانرژ ،است انرژی دارای کشوری اینکه

 در انرژی هایهمکاری تقویت نقاط جمله از ،هند و چین سوی از تقاضا تنوع و -نددار انرژی از متنوعی منابع که -هیروس

 .(63: 1388 موحد، رحمانی و انوری) است شانگهای همکاری سازمان داخل

. ستا ناظر و اصلی اعضای جدی هایاولویت جزء ،سیسأت اوایل از ،شانگهای سازمان درون در انرژی هایهمکاری

 تقابل امکان در بحث نیتریجد ،موضوع این داشت انتظار توانمی ،چین و هند کشورهای صنعتی سریع رشد به توجه با
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 انرژی انتقال خطوط همچنین و چین به مرکزی آسیای و هروسی انرژی انتقال خطوط. باشد شانگهای سازمان و غرب بین

 . بود خواهد تقابل امکان این هاینشانه ترینمهم از ،چین و پاکستان هند، به ایران

 این محوربودنانرژی در مهم دلیلی -بود مرزی و امنیتی مسائل محور حول ابتدا در که -شانگهای سازمان ةتوسع

 و سیاسی مسائل بر کامالً ،چین دولت و نداشت مرکزی آسیای با ارتباطی هیچ چین ،1990 ةده در. است سازمان

 رشد با ،2000 سال از. بود شده متمرکز -افغانستان یثباتبی و غوریاو انطلبییجدا با مبارزه ،مرزها جمله از -نظامی

 و عراق به مربوط مسائل. شد انرژی واردات مورد در همذاکر به مندهعالق و انرژی متقاضی چین مناسب، اقتصادی

 حوزه نیا انرژی به نیز هند .(2010 نولوپاپ،یا) باشد انرژی به دستیابی تنوع دنبالبه تا داشت آن بر را چین افغانستان،

 باشگاه ایجاد طرح ،شانگهای سازمان در بیشکک اجالس در ،2004 سال در که است اساسبرهمین. است مندعالقه

 شد ارائه کشاورزی و یگردشگر ارتباطات، شانگهای، پیمان در انرژی سیاست یسازسانیک و توسعه هدف با 1انرژی

 باید ،انرژی امنیت بحث در شانگهای -ناتو سازمان اعضای تقابل امکان لزوم شدنروشن برای .(6: 2006 کازانتسف،)

 سازمان اعضای با را -هستند اوراسیا به ناتو شرکای تریننزدیک که -اروپایی کشورهای انرژی تقاضای و ذخایر میزان

 .شود داده نشان تقابل امکان عمق تا کرد مقایسه شانگهای همکاری

 
 یاصل عضو کشورهای و یاروپای ةیاتحاد عضو کشورهای طبیعی گاز و نفت مصرف و ذخایر ةمقایس .1 جدول

 شانگهای سازمان ناظر و

 بشکه اردیلیم /نفت ریذخا روز در بشکه ونیلیم /نفت مصرف مکعب متر تریلیون /گاز ریذخا مکعب متر اردیلیم /گاز مصرف

 اروپا شانگهای اعضای اروپا شانگهای اعضای اروپا شانگهای اعضای اروپا شانگهای اعضای
6/858 9/443 91 7/1 33،023 12،796 2/297 8/6 

 درصد 4/0 درصد 9/18 درصد 8/14 درصد 9/37 درصد 9/0 درصد 7/48 درصد 4/13 درصد 7/25

 22 -6: 2013جهان،  یبه انرژ یبا نگاه یآمار یهاگزارش وم،یپترول شیتیبر یرساناطالع گاهیپا: منبع

 

 را جهان گاز از نیمی و نفت پنجمیک حدود در ،شانگهای سازمان ناظر و اصلی عضو کشورهای گاز و نفت ذخایر

 و نفت درصدیک از کمتر ،هستند ناتو حامی کشورهای تریننزدیک که اروپا ةاتحادی عضو کشورهای. دندهمی تشکیل

 هاآن ةتهی چگونگی و هاانرژی این مصرف میزان که است تحلیل قابل وقتی آمار این .دهندمی اختصاص خودبه را گاز

 مصرف ،است جهان ریذخا کل درصد 20 حدود ،شانگهای پیمان عضو کشورهای نفت ریذخا اگرچه .گیرد قرار نظر مد نیز

 که معناستبدان این. هستند نفت درصد 15 یمتقاض تنها هااروپایی .دهدیم لیتشک را جهان درصد 40 حدود نیز هاآن

 سایر نفت که دهدیم نشان 2030 سال برای آمار این لیتحل .شود مینأت جهان مناطق سایر از باید ،مصرف مابقی

 در .گرفت خواهد صورت جدی تقابلی هند، و نیچ شدنصنعتی لیدلبه ،وراسیاا نفت برای و ستین جوابگو دیگر ،مناطق

 مصرف و جهان گاز از نیمی حدود ،اوراسیا طبیعی گاز ریذخا که یابیمدرمی جهان گاز مصرف و ریذخا برای مشابه تحلیلی

 و بفروشد اروپایی متقاضیان به و ندک مدیریت را آن مازاد تواندیم ایاوراس بیترتنیبد. است یجهان مصرف چهارمیک ،آن

 ،شود گرفته درنظر شانگهای عضو کشورهای برای فقط ،اوراسیا طبیعی گاز ریذخا اگر. شود روهروب تقابل چالش با کمتر

 ثروتمند اعضای و غرب و ناتو بین که است آن بر فرض ،حالتی چنین در .افتدمی اتفاق زین گاز برای نظر مورد تقابل

 ینظام یحت و اقتصادی و سیاسی بندیبلوک به است ممکن که گیردمی شکل تقابلی ،شانگهای همکاری سازمان انرژی

 .نجامدیب جدیدی

                                                                                                                                                                              
1. Energy Club 
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 SWOT مدل براساس ایاوراس در ناتو یفرارو یهاچالش و هافرصت ،هاضعف ،هاقوت .1 شکل

 

 توسعه را خود ینظام یهایهمکار کنند، ریدرگ اروپا یتیامن مسائل در را خزر ةحوز ینوعبه دارند قصد غرب و ناتو

 سبب نیا. باشد داشته دست در زین را صلح حفظ دیکل ،بحران مواقع در تواندیم ناتو .کنند اطالعات تبادل و دنبخش

 و مناسب ةلول خطوط و یانرژ وجود. (210: 1384 ،یفالح) دش خواهد غرب منافع و اهداف جهت در منطقه ثبات تیقوت

 غرب یبرا یانرژ به یابیدست یسازتنوع در ،مناطق ریسا یبرا یمناسب نیگزیجا ندهیآ در ،غرب نظر با گسترش اکنون،

 ضلع لیتکم درصدد ،نیچ کنترل و هیروس یراهبرد یانزوا با کایآمر. ندامهم زین ایاوراس ةمنطق مصرف یبازارها. است

 ،انهیخاورم یسوبه حرکت با تواندیم غرب. است هیترک به محاصره نیا اتصال و شمال سمت از رانیا ةمحاصر سوم

 در ینظام -یتیامن یقراردادها عقد قیطر از ،یتیامن خأل پرکردن .ردیگ دستهب زین را یاسالم یکشورها بحران تیریمد

 .(208: 1389 ،یمحمد) است ناتو اهداف از زین یغرب یکشورها ابیغ

 کنار در مورد نیا .برد ادی از را 1المنافعمشترک یکشورها یتیامن -ینظام ییهمگرا از یریجلوگ دینبا انیم نیا در

 ،یهاشم) یغرب ضد یکشورها جادیا از ممانعت همراه به ،مصرف یبازارها و یانرژ منابع به نیچ یدسترس محدودکردن

 یایآس یکشورها با ییهمگرا یبرا کندیم یسع همواره ناتو. است غرب یراهبرد اهداف نیترمهم از ،(151 :1384

 در .(329: 1382 ،یدیمج و یرازیش ابوالحسن) بزند کشورها نیا با مشترک یمانورها انجام به دست ،قفقاز و یمرکز

 نیمأت ناتو. دکنیم کمک یطیمحستیز یهاپژوهش نیهمچن و یآموزش یهاکالس یبرگزار به مانورها، نیا کنار

 مبارزه .(150: 1387 ،یانیشرب) است گرفته برعهده زین را منطقه نیا در خود با همگرا یکشورها یانرژ ةلول خطوط تیامن

 نیا در ناتو یهابرنامه از زین یاهسته یهاسالح به مربوط زاتیتجه انتقال با مقابله ،افتهیسازمان مئجرا و سمیترور با

 .(97 :1389 ،شجاع و یمانیسل ؛221: 1384 ،یفالح) است منطقه

 به را ناتو ،یمحل یهابحران نکهیا جمله از. بود خواهند روهروب زین ییهاچالش با منطقه نیا در کایآمر و ناتو

                                                                                                                                                                              
1. CIS (Commonwealth countries) 
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 آن گرفتار وتنا که است یچالش نیترمهم ،منطقه در رانیا و نیچ ،هیروس منافع وجود .کشاندیم یامنطقه یها یریدرگ

 نیا. افزود دیبا زین را شرق به ناتو گسترش و حرکت با هیروس یراهبرد یانزوا بودنخطرناک ،مورد نیا به .شد خواهد

 .(38 -33 :1383 ،یشور) شودیم مشاهده ناتو یاعضا نیب در زین یمتضاد منافع که است یدرحال

 

 ایاوراس ةمنطق در هادیتهد و هافرصت ،هاضعف ،هاییتوانا به توجه با ناتو لیتحل و هیتجز

 از یریجلوگ یبرا ،یاصل جدول. است آمده جداول در و شده ییشناسا مهم عامل ده ،SWOT مدل بقاطم ،لیتحل نیا در

 ازیامت با ،عوامل نیا یراهبردها به مربوط شکل سپس و شده آورده چهارگانه یها جدول ابتدا. است شده حذف تکرار

 .است شده انیب ثرؤم یهاراهبرد و عوامل نیترمهم از یانمونه زین انیپا در. است شده داده نشان آن یوزن
 

 ها )عوامل درونی( ناتوها و ضعف. وزن نسبی قوت2جدول 
 یوزن ازیامت یبنددرجه وزن هاقوت

 S1 445/1 5 289/0 ینظام عیوس امکانات داشتن و مانیپ بودنینظام 
 S2 995/0 5 199/0 یجهان سازمان به یامنطقه سازمان یک از ارتقا 
 S3 68/0 5 136/0 یشمال آتالنتیک همکاری یشورا و صلح برای مشارکت ةبرنام  

 S4 58/0 5 116/0 غرب منافع و اهداف جهت در ایاوراس ةمنطق ثبات تحکیم 
 S5 244/0 4 061/0 ناتو به وستنیپ به منطقه کشورهای از یعضب یمندهعالق 
 S6 ةبرنام قیطر از شرق سمت به گسترش و ناتو تیتقو PFP  071/0 5 355/0 
 S7 15/0 3 05/0 عراق و افغانستان بر تسلط 
 S8 114/0 3 038/0 ترکیه یبانهدید نقش و ایاوراس منطقة با ناتو عضو عنوانبه ترکیه همجواری 
 S9 112/0 4 028/0 یشانگها مانیپ عضو کشورهای به نسبت ،غرب و ناتو ینظام توان یگستردگ 
S10 048/0 4 012/0 قفقاز و مرکزی آسیای ریفق کشورهای به یاقتصاد و مالی کمک توان 

 723/4 - 1 جمع
 یوزن ازیامت یبنددرجه وزن هاضعف

 W1 66/0 3 22/0 ناتو یاعضا یاقتصاد -سیاسی متضاد منافع وجود 
 W2 96/0 4 24/0 اوضاع بر کافی تسلط نبود و منطقه از دوری 
 W3 48/0 4 12/0 ایاوراس ةحوز کشورهای با افغانستان و عراق همجواری 
 W4 48/0 4 12/0  یشانگها مانیپ عضو کشورهای در ناتو ینظام یهاگاهیپا به واکنش 
 W5 24/0 3 08/0 هاآن بر هیروس تسلط و قهطمن در غرب و ناتو یحام کشورهای ضعف 
 W6 15/0 3 05/0 یشانگها مانیپ عضو کشورهای ادیز یانرژ ریذخا و وسعت و تیجمع داشتن 
 W7 2/0 4 05/0 ندهیآ در مقابله توان و منطقه در بیرق و دیجد بلوک یک جادیا امکان 
 W8 16/0 4 04/0 یامنطقه یهابحران تیریمد برای بیرق کشورهای قلمرو از عبور 
 W9 2/0 4 05/0 یالمللبین سمیترور با کامل ةمقابل توانایی نبود 
W10 15/0 5 03/0  یمال ضعف و یکوچک دلیلهب ،هابحران در ناتو یاعضا ةهم نکردنیهمراه 

 68/3 - 1 جمع
 

 

 ها و تهدیدها )عوامل بیرونی( ناتو. وزن نسبی فرصت3جدول 
 یوزن ازیامت یبنددرجه وزن هافرصت

 O1 5/1 5 3/0  ینظام بر عالوه یفرهنگ و یاقتصاد –سیاسی یهاتیفعال به ورود ییتوانا 
 O2 95/0 5 19/0 غرب سیاسی و یتیامن یبازو 
 O3 برنامة یاجرا با شرق سمت به گسترش PFP (صلح یبرا مشارکت طرح) 75/0 5 15/0 
 O4 6/0 5 12/0 افغانستان و رانیا شمال یمرزها تا و هند ،نیچ تا اروپا شرق محاصرة 
 O5 4/0 5 08/0 اروپا یتیامن مسائل در سابق یشورو هاییجمهور دنکرریدرگ 
 O6 25/0 5 5/0  یانرژ تیامن و مصرف بازارهای و انتقال خطوط ،یانرژ منابع به یابیدست 
 O7 12/0 3 04/0 یاسالم کشورهای در بحران تیریمد و انهیمخاور سویبه حرکت 
 09/0 3 3/0  مصرف یبازارها و یانرژ منابع به نیچ یدسترس محدودکردن 08 
 O9 05/0 5 01/0 آمریکا یهژمون گاهیجا تیتقو و یغرب ضد کشورهای جادیا از ممانعت 
 O10 05/0 5 01/0  یاهسته یهاسالح با مقابله و افتهیسازمان جرائم ،سمیترور با مبارزه 

 76/4 - 1 جمع
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48/4=T 
72/4=S 68/3=W 68/4=O 

2/9=ST 

485/9=SO 

16/8=WT 

W 

44/8=WO 

 یدرون طیمح

 یبندرتبه
  یراهبردها 

SWOT 

 یرونیب طیمح

 ها و تهدیدها )عوامل بیرونی( ناتو. وزن نسبی فرصت3جدول 
 یوزن ازیامت یبنددرجه وزن هادیتهد

 T1 5/1 5 3/0  ناتو گسترش با هیروس مخالفت و یشورو یفروپاش از پس هیروس با تقابل 
T 2 6/0 3 2/0 یمحل یهابحران لیدلبه ،یامنطقه هاییریدرگ به هیروس ورود امکان 
 T3 7/0 5 14/0 هاآن یراهبرد اتحاد و ناتو یریدرگ امکان و رانیا و نیچ -هیروس منافع وجود 
 T4 5/0 5 1/0 یامنطقه بزرگ قدرت یک انوعنبه هیروس یراهبرد یانزوا بودنخطرناک 
 T5 45/0 5 09/0  غرب با تقابل امکان و ایاوراس حوزة یانرژ به ازین و نیچ و هند شدنیصنعت 
 T6 3/0 5 06/0  یشانگها سازمان ژهیوبه ،یامنطقه یهاسازمان محور حول ایاوراس ییگراهم 
 T7 2/0 4 05/0 یانرژ به غرب ازین و خزر ةحوز یانرژ ریذخا زانیم بودنکم 
 T8 12/0 4 03/0 نوظهور بزرگ یامنطقه قدرت یک عنوانبه نیچ با تقابل 
 T9 06/0 3 02/0 یانرژ بزرگ انبار عنوانبه یشانگها همکاری سازمان در رانیا وجود 
 T10 05/0 5 01/0 ایاوراس ةمنطق در غرب و آمریکا ییگراجانبهیک با مخالفت 

 48/4 - 1 جمع

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 
 پژوهش یراهبردها یبندرتبه. 2 شکل

 

 ،مقابل در. دارند تریمناسب طیشرا ،سازمان نیا یخارج هایناتو و فرصت یدرون یهاتواناییمربوط به  عوامل

 هایفرصتاز  تواندیم ناتو که دهدیم نشان امر نیا. ندردا کمتری ازیامت ،سازمان نیا یهاضعف ،تینهادرو  هادیتهد

 ،یانرژ انتقال خطوط یسازتنوع در ژهیوبه و بردحداکثر بهره را ب ،ایگسترش به سمت شرق و اوراس یبرا آمدهوجودهب

خود با  ةاز مقابل ،و ناتو در منطقه کایآمربا حضور  ادیز یهامخالفت رغمیعل ،حاضر درحال نیچ و هیروس. دارد یبرتر

 زین هاآن یهااستیس امر، نیبا توجه به ا .باشند داشته هابر روند حضور آن یجد یریثأت توانندیو نم برندیمن ینفع غرب

 مشارکت طرح دفتر بازبودن. دارد یتیامن و یاسیس -یاقتصاد یهاحوزه در غرب با یهمراه و فیضع مشارکت از نشان

 یهاسال در را بیرق یبازارها کندیم یسع مقابله یجابه زین نیچ. است مطلب نیا خود گواه ،مسکو در ناتو صلح یبرا

ممکن است  -دارد منافع تضاد کایآمر باکه  -مثلث نیا یراهبرد متحد کی عنوانبه رانیا ان،یم نیادر  .رود نشانه یآت

 . دشو روهروب ییهابا چالش

 

 
 

 ادامة
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 SWOT یراهبردها سیماتر .4 جدول

 Sناتو  یهاقوت Wناتو  یهاضعف

ماتر
ی

S س
W

O
T

 1W= سمیترور با کامل مقابلة ییتوانا نداشتن 
2W= یکاف تسلط نبوداز منطقه و  یدور  
3W= یاعضا یاقتصاد -یاسیس متضاد منافع 

  ناتو

ضوع
مو

ها
 1S= مانیپ بودنینظام 

2S= برنامة PFP 

4S= افغانستان و عراق بر تسلط  
5S =به نسبت ناتو ینظام توان یگستردگ 

 منطقه یکشورها

ضوع
مو

ها
 

 Oناتو  یهافرصت (یتهاجم -ی)رقابت SO راهبرد (ی)بازنگر WO راهبرد

1WO =یهاانیبن تیغرب و تقو ییهمگرا 
 1O-2O-6O غرب منافع جهت در ناتو

 2WO= حوزة یکشورها نکردنکیحرت 
 4O-5O-8O- 4W-7W ایاوراس

 3WO =امکان تقابل ناتو با  از یریجلوگ
 -6W- 7W- 9W ایاوراس حوزة یکشورها

3O- 4O-5O-6O- 8O-9O-10O 

ضوع
مو

ها
 

1SO= کایآمر ناتو و یهژمون و ینظام توان 
1S-7S- 9S- 2O- 9O- 10O 

2SO =ایبر اوراس تسلط راهبرد کردندنبال 
 -PFP 3S- 4S- 6S- 10S- 3O برنامةبا 
4O- 7O 

3SO= و  ایاوراس یانرژ تیبر امن تسلط
 -6S ایمواد خام و مصرف در اوراس یبازارها

8S- 4O- 6O- 8O 

ضوع
مو

ها
 

1O =شرق به ناتو گسترش 
2O =ایاوراسمنطقة  محاصرة 
3O =یانرژ منابع به یابیدست 

4O= ضوع کایآمر یهژمون تیوتق
مو

ها
 

 (T) هادیتهد )تنوع( ST راهبرد (ی)تدافع WT راهبرد
1WT =حول محور  ایاوراس ییهمگرابا  مقابله

SCO  
3W- 3W- 9W-1T- 2T- 3T- 4T 

6T- 10T 

2WT =یشورهاک یبا روند رشد صنعت تقابل 
 یهایو رفع نگران ایاوراس ةحوز ةتوسع درحال

  ایغرب در اوراس یانرژ تیامن
6W-=7W- 3T-5T-6T- 7T- 
 8 –T9T- 10T 

ضوع
مو

ها
 

1ST= با  تونا قابلت یبرا یآمادگ 
 -1S- 3S- 7S ایاوراس یهاقدرت

9S- 1T- 2T-3T- 4T-6T- 
8T- 10T 

2ST =یانرژ تیامن دنکردنیتهد  
  – S3 شرق سمت به ناتو گسترش با غرب

5S-6S- 10S- 5T- 7T-9T 
ضوع

مو
ها

 

1T =هیروس منافع وجود، 
 تقابلو امکان  رانیو ا نیچ
 غرب با
1T= یانزوا بودنخطرناک 

 هیروس یراهبرد
2T= هند و نیچ شدنیصنعت 
در  یانرژ به هاآن شتریب ازین و
 ندهیآ
3T= یکشورها ییهمگرا 

 SCO ورمححول  ،منطقه
5T= جانبهکیبا  مخالفت

 منطقه در کایآمر ییگرا

ضوع
مو

ها
 

 

پس از جنگ سرد توانسته است با  یهاسال در ،یتهاجم -یرقابت راهبرد اتخاذ رغمیعل ،موجود یراهبردهادر  اتون

منطقه بماند.  نیاو همچنان در  نداستفاده ک ایاوراس ةاز ضعف کشورهای حوز ،برای صلح مشارکتچون طرح  هاییقابلیت

برای تصرف  ایاوراسغیر از تسلط بر  یزیچ ،تینهادر ،برای صلح مشارکتو طرح  ینظامتوان  کارگیریههدف نهایی از ب

 در ناتو که است هاییفرصت گریداز  ،غرب ازینمواد خام و مواد مورد  آوردندستهب. ستین یانرژمنطقه و تسلط بر  نیاآرام 

 منافع است.  اکثرحد کسبسازمان درصدد رویکرد کسب بازار منطقه برای غرب و  نیا نیهمچن .ستهااز آن استفاده حال

گروه  نیا ،یشانگها یهمکار یو سازمان نوپا نیو چ هیچون روس یقدرتمند یوجود کشورها رغمیعل ،انیم نیا در

 ةندیآ رشد با وضع نیا رسدیم نظردر حفظ وضع موجود دارند. به یو سع رنداز کشورها توان مقابله با ناتو و غرب را ندا

که جزء گروه  -کشورها از گروه نیا ةیهمسا یکشورها ریهند و سا نیو همچن یبه منابع انرژ ازیو ن نیچ یاقتصاد

که  -را رانیا چون یمخالف یکشورها میبخواه اگر ن،یبراعالوهنباشد.  داریپا -ژاپن هستند رینظ یصنعت یکشورها

 محتمل است. ،وضع نیا در یداریناپا امکان ،یآت یهادر سال ،میریدرنظر بگ -است منطقه یانرژ منبع نیتر مهم

 

 موجود وضع و موازنه حفظ یراهکارها

 باآرام  یجو جادیرا ا راهبرد نیبهتر توانیم ندارند، را غرب و ناتو با یاتوان مقابله احتماالً ،کشورها از گروه نیا نکهیا با

 -گروه از کشورها را نیا یهاقوت و داشت درنظر را هاآن یهاضعف دیدانست. همواره با یتعامل -یتدافع راهبرد اتخاذ



 1394 تابستان، 2 شمارة، 47 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 276

 یحول محور سازمان همکار ییهمگرافراوان و  یارزان، انرژ یبه منابع انسان یبازار مصرف، دسترس ،ینیوسعت سرزم که

 . دکنیم جادیدو قطب ا نیا نیرا در ب یتعادل ،وضع نیا. دکر تیتقو -است یشانگها

 امکان و رانیا و نیچ ،هیروس منافع ،شرق به ناتو گسترش با هیروس مخالفت ،یشورو یفروپاش از پس هیروس با تقابل

 یک عنوانبه هیروس یراهبرد یانزوا بودنخطرناک کشورها، نیا یراهبرد داتحا در عیتسر کشورها، نیا با ناتو یریدرگ

 ایاوراس ییگراهم غرب، با تقابل امکان و ایاوراس ةحوز یانرژ به ازین و نیچ و هند شدنیصنعت ،یامنطقه بزرگ قدرت

 یک عنوانبه نیچ با تقابل ،یانرژ به غرب ازین ،یشانگها همکاری سازمان ژهیوبه ،یامنطقه یهاسازمان محور حول

 ییهادیتهد نیترمهم از ،ایاوراس ةمنطق در غرب و آمریکا ییگراجانبهیک با مخالفت و نوظهور بزرگ یامنطقه قدرت

 .روستهروب هاآن با ایاوراس ةمنطق در ناتو که است

 :است زیر شرح هب هاآن نیترمهم که کند اتخاذ یتدافع یهایراهبرد ،منطقه در ناتو با مواجهه برای دیبا ایاوراس

 ؛SCO و  CISمانند یامنطقه یتیامن -یدفاع هایپیمان تیتقو .1

 ؛غرب به شیگرا نداشتن برای منطقه فیضع کشورهای به کمک .2

 ؛ایاوراس یانرژ تیامن و انتقال خطوط بر تسلط .3

 ؛یجهان یهاتعامل ةعرص به ورود و یشانگها همکاری سازمان محور حول ییگراهم .4

 ؛ایاوراس ةمنطق یبازارها بر تسلط .5

 .ایاوراس ةمنطق کشورهای یاقتصاد و یتیامن -یدفاع سیاسی، هایبنیان تیتقو .6

 

 یریگجهینت

 یط ،یحداکثر منافع به دنیرس ،تینهادر و ییهمگرا یبرا ایاوراس ةمنطق در موجود مناسب ةبالقو یهاییتوانا وجود با

 هاآن ینظام و یتیامن یبازو تیحما با کایرمآ ةمتحد االتیا هاآن سأر در و غرب ،یشورو یفروپاش از پس یهاسال

 رد همواره که یامنطقه ابند؛ی یدست یراهبرد ةمنطق نیا به ،اندک اریبس یانهیهز صرف با و یراحتهب اندتوانسته( ناتو)

 یکشورها ةهم با صلح، یبرا مشارکت طرح با ناتو. است بوده آن بر تسلط یبرا یستعمارا یهاقدرت نیبذره ریز

 .ستا هساخت همراه خود با را کشورها نیا ها،آن به کمک ةبهان به ینوعبه و است کرده برقرار رابطه سابق یشورو

 تصرف به را غرب که است یموارد جمله از کشورها، نیا ازین و یغن ینرژا منابع منطقه، نیا ةگسترد مصرف یبازارها

 . است کرده قیتشو حوزه نیا آرام

 ییهادیتهد و هاضعف ل،یبدیب یهافرصت و فردهمنحصرب یهاییتوانا داشتن رغمیعل ،منطقه نیا در غرب البته

 ،یشانگها یهمکار سازمان و رانیا و نیچ ،هیروس مثل ییکشورها وجود. شودیم افزوده آن جوانب به هرروز که دارد

 چالش به منطقه نیا در را غرب گرید موارد و کایآمر ییگراجانبهکی با مقابله ،هند و نیچ شدنیصنعت روند گسترش

 غرب اریاخت در گانیرابه و یراحتهب ،حوزه نیا مصرف بازار و هیاول منابع تا ندکیم اریهش را ایاوراس یکشورها و کشدیم

 یدرحال نیا. اجراست درحال منطقه در ،غرب طرف از صفر جمع حاصل با یباز روند اکنون رسدیم نظربه. ردینگ قرار

 .فتدیب اتفاق تواندیم یمعکوس روند منطقه نیا در مناسب ةبالقو یهالیپتانس وجود با که است

 و غرب با منطقه نیا تقابل امکان نبود ای امکان و ایاوراس منطقة در غرب و ناتو لیتحل آن تمرکز که -بحث نیا در

 یکشورها. است شده داده نشان ناتو یهاییتوانا و هافرصت ها،دیتهد ها،ضعف ،یفیک و یفیتوص لیتحل با -است ناتو

 مقابل در ؛نندیبینم خود در را ناتو با مقابله ییتوانا ،رقابت مناسب یهافرصت داشتن رغمیعل حاضر درحال ،منطقه

 توانندیم هاآن اگرچه. اندکرده حفظ را موجود وضع و اندگرفته خودبه یتدافع راهبرد ناتو، و غرب یاتخاذ یهاراهبرد
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 یتدافع راهبرد در رییتغ یبرا ندهیآ در و دهند شیافزا زین را خود یهاقوت ا،یاوراس و غرب نیب موازنه و تعادل حفظ یبرا

 تا کرد خواهد وادار را غرب -است یانرژ به ازین هاآن محور که -غرب یهاضعف از استفاده ،رندیگ کارهب یتهاجم به

 . دساز لیتبد تعامل به را یکنون تقابل

 یانرژ و منطقه نیا مصرف ةگسترد بازار به ازین جهت به دارند، را یتهاجم راهبرد اتخاذ ییتوانا ،ناتو و غرب اگرچه

 ،منافع حداکثر به دنیرس یبرا زین هاآن. کنند یخوددار راهبرد نیا اتخاذ از االمکانیحت کرد خواهند یسع فراوان

  .نندیبرگز را یتعامل -یتدافع یعنی ،منطقه یکشورها با یمشابه راهبرد تا درصددند
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